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ATA DA 24 SESSÃO OIWirÁiUA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO DE
2018.

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezenove e
trinta horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da
Bahia, realizou-se mais uma Sessão ordinária. Havendo número legal, o Senhor Presidente,
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, declarou aberta a presente Sessão, solicitando da
Secretaria da Mesa, a leitura da ata da Sessão anterior, que depois de lida, discutida e
aprovada, foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente. Expediente:
1 - Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação, e de Educação e Cultura da
Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei no.
892, de 03 de agosto de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que revoga o título 1V (art. 29 e
parágrafos), da Lei n° 834, de 19.06.2018 e dá outras providências. Após a leitura, o
Senhor Presidente encaminhou para a ordem do dia da Sessão; 2- Leitura do Projeto de
Decreto Legislativo n° 851 de 28 de agosto de 2018, de autoria do Vereador Alvaro
Montenegro Cerqueira de Oliveira, que dá denominação de Rua Professora Emiliana
Nogueira Pita, a uma das artérias do Loteamento Bela Vista, localizada no Bairro Prisco
Viana, em nosso Município; 3-Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 852 de 28 de
agosto de 2018, de autoria do Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, que dá
denominação de Praça Bosque do Jacaraci, a Praça localizada no Loteamento Bosque do
Jacaraci, no Bairro Alto do Cristo, em nosso Município; 4-Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo n° 853 de 28 de agosto de 2018, de autoria do Vereador Alvaro Montenegro
Cerqueira de Oliveira, que dá denominação de Rua Dr. Vanni Moreira Silveira Lima, a
uma das artérias de nossa Cidade. Depois das matérias lidas, o Vereador Alvaro Montenegro,
após as devidas ponderações, requereu da Mesa, ouvido o Plenário, para que as proposições
de sua autoria fossem apreciadas ainda nesta Sessão. Após comentários dos Vereadores Julão,
Zacarias e Cura, o Senhor Presidente colocou em apreciação dos Senhores Vereadores o
requerimento do Vereador, que foi aprovado por todos, em seguida foram encaminhadas as
propostas para a ordem do dia da Sessão; 5- Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 854
Li
de 27 de agosto de 2018, de autoria do Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho, que dispõe Á
sobre a proibição de "BLITZ DO 1PVA" no âmbito do Município de Caetité. Pela ordem, o /
autor desta proposição, solicitou a sua retirada da pauta, justiçando os motivos; 6- Leitura da
Indicação n° 104/2018 de autoria do Vereador Moacir José dos Santos, indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, o patrolamento das estradas que ligam as Comunidades de Tamboril,
Vereda das Cacimbas, Baraúna, São Simão, Cristal e Caldeiras, neste Município; 7Leitura da Indicação no 105/2018 de autoria do Vereador Moacir José dos Santos, indicando
ao Senhor Prefeito Municipal, a instalação do poço artesiano da Comunidade de
Campinas, em nosso Município; 8-Leitura da Indicação n° 106/2018 de autoria do Vereador
Moacir José dos Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a instalação do poço
artesiano da Comunidade de Tanquinho de Santa Luzia, em nosso Município. Após a
leitura das indicações acima, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor
Prefeito para os devidos fins; 9 - Leitura do Relatório de visita a Comunidade de Pirajá,
formada pelos Vereadores Moacir José dos Santos - Presidente/Relator, Jurandi
Colombo lemos Filho-Vice-Presidente e Jairo Fraga Teixeira-Membro, objeto de denúncia
do Vereador Alvaro Montenegro, na Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Caetité,
realizada no dia 13 de agosto do ano de 2018, contra a Empresa MAPA INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, instalada na Comunidade de Pirajá para fazer beneficiamento de
Minério de Ferro e Manganês, alvo de reclamação dos moradores devido a poeira produzida
com a movimentação de veículos e pelos transtornos com barulho excessivo de máquinas e
caminhões no período noturno que está inclusive provocando rachaduras nas paredes das
residências. O presente Relatório apresenta a seguinte conclusão: "Após fazer vistorias e
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conversar com os envolvidos, concluiu-se que o Senhor Lourival é o único a se sentir
prejudicado, e dessa forma, a Comissão sugere que haja diálogo entre as partes, para
solucionar o problema". Depois da leitura do supracitado Relatório, usaram da palavra os
Vereadores Jairo Fraga e Moacir do Sindicato, membros da Comissão, acrescentando
outras informações do foi visto, e ratificaram os relatos descritos. O Vereador Alvaro
Montenegro, também fez uso da palavra divergindo com veemência, dos fatos relatados, e
confirmou tudo o que foi denunciado na Sessão ordinária da Câmara no dia 13 de agosto, e
requereu da Mesa para encaminhar cópia do Relatório ao Ministério Público. Os vereadores
Julão e Cura, também usaram da palavra com as suas ponderações, Julão teceu alguns
questionamentos acerca do que vem ocorrendo naquela região, e alertou sobre a situação do
meio ambiente, e outros fatores. Cura solicitou que fosse enviada também ao Ministério
Público a mídia da Sessão. Dando continuidade os trabalhos da noite, o Vereador Zacarias
Nogueira, requereu inversão da pauta, o que foi concordado por todos, e em seguida, Senhor
Presidente, anunciou a Ordem do dia: Em primeira discussão o Projeto de Lei no. 892, de 03
de agosto de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que revoga o título 1V (art. 29 e
parágrafos), da Lei n° 834, de 19.06.2018 e dá outras providências. Discutiu a matéria
primeiramente o Vereador Julão, que apresentou diversas divergências e questionamentos a
respeito e declarou voto contrário. Os Vereadores Jairo Fraga, Mário Rebouças, Alvaro
Montenegro, comentaram a proposta do Chefe do Executivo, argumentando que a mesma
está readequando e portando não vê nenhuma divergência. O Vereador Zacarias Nogueira,
requereu interstício na votação, que após acordado por todos, foi colocada então em primeira
e segunda votação, e aprovada pela grande maioria dos Senhores Vereadores, com os votos
contrários dos Vereadores Julão e Cura. Dando andamento à ordem do dia, o Vereador
Zacarias Nogueira, requereu também votação em bloco dos Projetos de Decretos Legislativos
em pauta. Acolhendo a proposta, o Senhor Presidente anunciou em única discussão o Projeto
de Decreto Legislativo n° 851 de 28 de agosto de 2018, que dá denominação de Rua
Professora Emiliana Nogueira Pita, a uma das artérias do Loteamento Bela Vista, localizada
no Bairro Prisco Viana, em nosso Município; o Projeto de Decreto Legislativo n° 852/2018,
que dá denominação de Praça Bosque do Jacaraci, a Praça localizada no Loteamento
Bosque do Jacaraci, no Bairro Alto do Cristo, em nosso Município, e o Projeto de Decreto
Legislativo n° 853 de 28 de agosto de 2018, que dá denominação de Rua Dr. Vanni Moreira
Silveira Lima, a uma das artérias de nossa Cidade, todos de autoria do Vereador Alvaro
Montenegro Cerqueira de Oliveira. O Vereador Julão, teceu comentários elogiosos,
declarando voto favorável. Colocado em votação as proposições acima foram aprovados por
unanimidade dos presentes. No Pequeno Expediente, usou da tribuna o Vereador Mário
Rebouças, que em breve relatos registrou pesar e lamentação pelo ocorrido no patrimônio
histórico-cultural do País no final de semana que foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de
Janeiro, uma perca irreparável, fruto de uma politica de arrocho que vem tirando fundo da
educação, e propôs moção de repúdio ao Governo do Rio de janeiro que não foi capaz de dar
o apoio necessário. No Grande Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o
Vereador João do Povo, que reforçou seu apoio a Deputada Estadual Fabiola Mansur e ao
Federal Josias Gomes, dizendo que tem participado de reuniões e em uma dessas reuniões
ouviu dizer que somente o Deputado José Rocha trouxe emendas para Município de Caetité
nessa gestão e não concorda com essa fala, e relembrou algumas das ações do Deputado
Josias, realizadas no Município. Seguiu falando, que a região está sofrendo com a dificuldade
da questão de água, e a questão do Transporte Escolar e pediu ao líder do Prefeito que
viabilizasse uma audiência com o Prefeito, pois precisa debater diversos assuntos não só no
que diz respeito ao Anguá, porque ultimamente está com dificuldades de encontrar o Prefeito.
Em aparte o Vereador Cura, solicitou também para viabilizar a bomba do poço da Cabeça da
Vargem que está quebrada há um bom tempo. Novamente, o Vereador João do Povo, disse
que tal bomba foi concertada naquela tarde. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador
Julão, que depois das considerações iniciais parabenizou ao corpo docente, discente, e órgãos
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que promoveram o Sete de Setembro em Pajeú do Vento com uma ressalva, a festa bonita,
movimentada, porém, a autopromoção foi desacerbada, quem estava fazendo a festa foi a
Prefeitura Municipal de Caetité com apoio da Secretaria de Cultura e de Educação que hoje
tem a frente a vice-prefeita Jaquele Fraga, porém a autopromoção foi paga pelo dinheiro
público. Falou que está vendo a luta do Vereador Jairo para que estrada de Pajeú seja
melhorada, mas está complicado. Em aparte o Vereador Jairo Fraga, disse tem lutado para
que as estradas se tomem cada dia melhor, mas sabe que a Prefeitura não tem a condição de
encascalhar de ponta a ponta, fez cobrança através do Estado e sempre que possível tem
corrido atrás. Novamente, o Vereador Julão, disse que entende a luta do Vereador, mas Pajeú
é único Distrito que não se encontra com asfalto e até pediu para enviar mensagem ao
Governador da Bahia, que se ele desse esse prazer de asfaltar pediria voto para o Governador
Rui, porque Pajeú foi importante, o celeiro de Caetité e espera um dia ver estrada que o povo
merece. Em novo aparte o Vereador Jairo Fraga, informou que já teve com o Prefeito e
Governador de vários partidos, mas a luta é uma só, e é uma das suas condicionantes aos
Deputados. Novamente, o Vereador Julão, disse ao Vereador Alvaro que ouviu sua versão, e
conversou com o pai da vítima do acidente que aconteceu na região de Campinas do ônibus
escolar, houve uma fragilidade no zelo com a criança e pediu as monitoras das crianças para
ter olhar mais cuidadoso, mas não está para julgar e a Comissão de Educação fará relatório.
Em aparte o Vereador Alvaro, disse que a Secretaria de Educação através da Secretária
lamara determinou abertura de uma sindicância, e que está sendo apurado todos os fatos para
que sejam esclarecidos, também foram modificados os motoristas e as providências estão
sendo tomadas. Novamente, o Vereador Julão, alertou aos colegas Vereadores que estão em
período eleitoral e tem que resguardar, pois tem o mesmo cumprimento de lei se for na
educadora. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Marciio Teixeira Alves, tecendo
comentários, e com veemência, se indignou com o descaso do governo que acabou por
provocar o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que já teve oportunidade de
conhecer e sabe a importância do referido patrimônio para o Brasil e para o Mundo. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, fazendo referência ao Relatório
produzido pela Comissão de Meio Ambiente, e parabenizou pelo debate que começa e terá
desdobramento ao Ministério Público, e acredita que Caetité tem uma série de
potencialidades, e devemos explorar essas potencialidades com todo cuidado com o me
ambiente, gerando emprego e renda. Prosseguiu pontuando sobre os dados do IDEB, e com
muita satisfação destacou que o Município de Caetité novamente conseguiu elevar sua
condição desse índice, o aumento expressivo e sabe a necessidade do investimento na
educação e parabenizou a equipe da Secretaria de Educação, ao Prefeito e em especial ao
corpo docente do Município, porque isso é fruto do trabalho árduo dos professores, destacou
as Escolas de Aplicação, Manoel Lopes Teixeira e o Senador Ovídio Teixeira que deram saltos
positivos. Finalizou, falando sobre o incidente na Comunidade de Campinas com um Ônibus
Escolar, informando que foi aberto processo administrativo para averiguar o episódio, e no
ônibus estava o motorista e a monitora e por um descuido a criança foi atropelada. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Alvaro Montenegro, tecendo comentários sobre as
eleições, dizendo que ultimamente têm aparecido coisas para Caetité como cano, máquinas,
poços artesianos, mas o bom era se isso durasse o tempo todo, e tem notado, é que as pessoas
estão incomodadas sem ter um perfil político, principalmente no que se trata de Presidente.
Muitas pessoas o têm questionado se não vai apoiar o cunhado a Deputado José Barreira, mas
não vai, pois há quatro anos atrás já tinha feito compromisso com outros Deputados que o
ajudaram muito, mas não tem nada contra a sua candidatura e esteve presente na reunião que
por sinal foi muito produtivo. Dentre outros comentários, disse que viu essa semana uma
energia que vem buscando para Barreiro Branco e foi despejado quatro caminhão de poste, é
uma situação que sabe que não será executada nesses trintas dias, mas deixaram esperança no
povo, e imediatamente apareceram quatro pais dizendo que era o pai da criança. Em aparte o
Vereador Cura, destacou que nos beneficios que tem conquistado tem levado aos
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interessados de fato e está vendo o quanto é burocrático. Novamente, com a palavra o
Vereador Alvaro questionou se é justo segurar uma emenda parlamentar durante dez meses e
nas vésperas de eleição uma pessoa que nunca fez nada por Caetité, nunca apresentou emenda
parlamentar, não tem uma identidade por Caetité, só aparecer para ganhar votos e após eleição
some. Por último fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga, parabenizando a todos os
organizadores da festa que ocorreu em Pajeú dos Ventos, uma bonita festa, e desfile
organizado. Falou que esteve informando a respeito do IDEB e parabenizou a Diretora
Marizete do Tereza Borges que no oitavo e nono ano superou todos os índices estipulados.
Pediu ao Presidente que fosse encaminhada ao Prefeito a retirada do canil do aeroporto, que
foi reformado para atender uma demanda da população e não está funcionando por conta do
canil. Finalizou falando sobre o fechamento da empresa, e o preocupa bastante, muitos pais de
família desempregados e é solidário a todos, pois tem que ter solução para ambas as partes.
Em aparte o Vereador Cura disse que também é solidário e a melhor solução é o diálogo.
Novamente, o Vereador Jairo Fraga finalizou falando que tem que aprofundar mais no
assunto e está disposição para adequações e buscar soluções. Não havendo nada mais a tratar,
o Senhor Presidente, declarou encerrada a presente Sessão e para constar, foi lavrada a
presente ata que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Primeiro
Secretário, Vereador João da Silva Chaves e pelo Senhor Presidente, Vereador Arual
Rachid Fernandes Santos. Sa}a das Seses da Cânara de Vereadores de Caetité, ei» 10 de
setembro do ano de 2018- /t
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